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Gäller från 1.1.2019 

Överföringsprislista för produktion (över 1000 kVA) 

Elenergi som matats till nätet Moms 0 % Moms 24 % 

Högspänningsnätet (110 kV) 

 Produktion, för förbrukning i området €/MWh -0,70 -0,87
 Produktion, utmatning till stamnätet €/MWh 0,60 0,74 

Mellanspänningsnätet (10 eller 20 kV) 

 Producerad energi €/MWh 0 0 

Förbrukning av el som producerats bakom 

anslutningspunkten 

Moms 0 % Moms 24 % 

 Vinterdag €/MWh 8,80 10,91 

 Övrig tid €/MWh 2,50 3,10 

Effektavgift för nätansluten produktion Moms 0 % Moms 24 % 

 Effektavgift för produktionsanläggning €/MW,

år

1900,00 2356,00 

 Energiavgift för kort drifttid €/MWh 3,20 3,97 

Elenergi som tagits från Helen Elnät Ab:s nät 
Varje produktionspunkt måste ha ett giltigt nättjänstavtal som ger rätt att använda el och enligt vilket överföringsavgifter för 
förbrukningen debiteras enligt prislista. 

Egen förbrukning vid samma aktörs elproduktionsanläggningar kan kvittas, och från överföringsavgiftens energibaserade 
avgift avdras då förbrukningsavgiftens andel av stamnätsavgiften till den del stamnätsavgiftens förbrukningsavgift inte 
betalas för energin i fråga. 

Villkor för produktionstariffen 
Priserna som anges för ”produktion, för förbrukning i området” tillämpas på den producerade energimängd som förbrukas 
inom Helen Elnät Ab:s ansvarsområde. 

Priset som anges för ”produktion, utmatning till stamnätet” tillämpas på den producerade energimängd som överförs från 
Helen Elnät Ab:s nät till stamnätet. 

När flera producenter agerar samtidigt fördelas energiavgifterna mellan producenterna i förhållande till de 
timenergimängder de producerar. 

Med förbrukning av producerad el bakom anslutningspunkten avses den andel av förbrukningen som producerats bakom 
anslutningspunkten och inte har matats till elnätet. Avgiften tillämpas inte på produktionsanläggningens egen förbrukning. 

Effektavgiften för produktionsanläggning bestäms enligt den största nettoeleffekt som produktionsanläggningen kan 
producera under minst en timmes tid i en normal driftsituation. 

Energiavgift för kort drifttid debiteras för sådana produktionsanläggningar med kort drifttid på vilka effektavgift för 
produktionsanläggning inte tillämpas. Tillämpningen av avgiften avtalas årligen separat i december föregående år. 

Överföringsavgifterna för småskaliga produktionsanläggningar (under 1000 kVA) bestäms enligt överföringslistan för 
småskalig produktion. 
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